Udlån af udstyr til
satellitkommunikation
Denne udlånsseddel giver låner brugsret over udstyr og forpligter samtidigt låner økonomisk til betaling
af lejeomkostning samt til betaling af det fulde genanskaffelsesgebyr til DeiC ved mangelfuld, eller
forsinket tilbagelevering.

Udstyrets type og omfang
Beskrivelse af udstyret

Identifikation af udstyr *)
(serienummer, eller lignende)

Antal

*) Det bemærkes, at tilknyttet udstyr (f.eks. opladere) ikke indgår i identifikationen, men kan fremgå af billedmateriale,
opgørelser, mv., som kan være vedlagt udstyret.

Udlånsperiode
Udlånes fra (dato og klokkeslæt)

Udlånes til (dato og klokkeslæt)

Omkostninger
Lejeomkostning

Airtime og forbrug *)

0 DKK

⃝ Bestilles og betales af låner

Genanskaffelsesgebyr **)

⃝ Bestilles af DeiC og betales af
låner (se priser i bilag 1)
*) Forbrug betales typisk direkte af låner og vil derfor oftest være sat til 0 DKK. DeiC kan dog være behjælpelig med anskaffelse af
airtime.
**) Genanskaffelsesgebyret dækker DeiCs omkostninger forbundet med genanskaffelse af tilsvarende udstyr. Gebyret træder i
kraft ved tilbagelevering med manglende, eller beskadigede dele samt ved manglende tilbagelevering, eller tilbagelevering efter
fristen.
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Bestilling af airtime via DeiC
Skemaet nedenfor anvendes hvis der er anført ” Bestilles af DeiC og betales af låner” i skemaet
vedrørende omkostninger.

- Angiv antal styk nedenfor -

__

Standard 150
160,00 kr.
380,00 kr.

SIM kort
Aktivering
Månedligt abonnement
Supplerende forbrug
Varighed

Styk

810,00 kr.
20,00 kr.
Indtil
opsigelse

__

Styk

__

Styk

30 dages 75
Short burst
min voucher 17000 bytes
160,00 kr.
160,00 kr.
380,00 kr.
380,00 kr.
1.290,00
kr.
250,00 kr.
n/a
20,00 kr.
Indtil
30 dage
opsigelse

__

Styk

Certus
Maritime
200 MB
160,00 kr.
380,00 kr.
4.860,00
kr.
130,00 kr.
Indtil
opsigelse

__

Styk

Certus Land
300 mb
160,00 kr.
380,00 kr.
3.050,00
kr.
30,00 kr.
Indtil
opsigelse

*) Alle priser er i DKK eksklusiv moms ved brug af Nationalbankens dagskurs.
Dagskursen udgjorde per 13.2.2020:

6,85 kr.

Bestilling af udlån og/eller airtime foretages ved afsendelse af udfyldt udlånsseddel til satcom@deic.dk.
DeiC sender derefter udlånssedlen tilbage som en ordrebekræftelse. Den endelige aftale træder først i
kraft efter begge parters underskrift. Beregn venligst mindst 3 ugers ventetid fra bestilling til levering af
SIM kort.

Underskrift
Låner

DeiC

Navn og titel
Underskrift
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